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Rol van immuunsysteem

Hoe het immuunsysteem kanker onder controle kan krijgen…



Het immuunsysteem, hoe werkt het?

Immuunsysteem = Verdedigingssysteem

Immuunrespons

Wat is het?

Bescherming tegen lichaamsvreemde stoffen:
- Via mechanische kwetsuren: bvb wonde
- Micro-organismen (virussen, bacteriën, schimmels)
- Stof, chemicaliën, enz

Betrokkenen:
- Antigenen
- APC (antigen presenting cells)
- T en B-lymfocyten



1) Fysische barrieres:
a) Huid
b) Mucosae van organen

2) Chemische barrieres:
a) Traanvocht in de ogen
b) Maagzuur in maag

3) Inflammatoire respons: bloed en cellen 
aanvoeren naar plaats v infectie

4) Fagocyten: “eten op”- presenteren Ag+ 
MHC II op wand-> Ag presenterende cel

Rol van het immuunsysteem: innate
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Inflammatoire respons: bloed en 
cellen aanvoeren naar plaats v 
infectie
Fagocyten: “eten op”- presenteren 
Ag+ MHC II op wand-> Antigen-
presenterende cellen

Rol van het immuunsysteem: innate

Inflammatory response. Image from OpenStax, CC BY 4.0
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Rol van het immuunsysteem: adaptive

Lymfocyten:
a) B- cellen: B-cell receptor-> AL: humorale respons

b) T-cellen: cel- gemedieerde respons ( Th-cel en Tc-cel)



B-cellen: humorale immuniteit T-cellen: cel-gemedieerde
immuniteit

Rol van het immuunsysteem: adaptive

T-helper cel

plasmacel

Memory
B-cel

Antilichamen








Rol van het immuunsysteem bij kanker



Rol van het immuunsysteem bij kanker

Eliminatie: het immuunsysteem kan kankercellen 
bestrijden. 

Evenwicht: het immuunsysteem kan het evenwicht behouden 

Ontsnapping: kankerprogressie 

In ons lichaam hebben wij 30 triljoen
cellen. 
Dagelijks worden gemiddeld 60 biljoen
cellen geproduceerd en geëlimineerd
dus er kan veel mis gaan !



Immunotherapie bij kanker

Galluzzi et al, Oncotarget 2014 



Wat is PD1/ PDL1?

• PD-1= programmed cell death 1 receptor

WAT ?       T-cell immune checkpoint

WAAR ?    aanwezig op T-cellen en pro B-cellen

• PD-L1/2= programmed cell death ligand 1/2

PD-L1 expressie: endothelium, epithelium, pancreas, spieren, hepatocyten, macrofagen

PD-L2: dendritische cellen, macrofagen

ROL PD-1?     leidt tot immuuntolerantie van cellen die PD-L1  en PD-L2 expressie vertonen

Dus beschermt ons tegen autoimmune ziektes (reuma, lupus, psoriasis enz)

PD-L1: ook op TUMORCELLEN



Anti- PD1/ PDL1= checkpoint inhibitoren 



PDL1 expressie op tumorcellen

Gemeten via IHC (resultaat snel gekend, geen moleculaire analyse nodig)

Wordt gerapporteerd als % van cellen die aankleuren: < 1%, > 1%, > 10%, > 20%, ..
Upregulatie door:

-hypoxie

-cytotoxische chemotherapie 
Belangrijk: 

• Niet homogeen verdeeld in hele tumor dus kleine biopsies zijn niet altijd representatief

• dynamic biomarker
• dus vals negatieve resultaten zijn mogelijk en 10-20% van PD L1 negatieve patiënten kan 

reageren op immunotherapie met checkpoint inhibitors
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Longkanker in België

Belgisch Kanker Register (kankerregister.org) 

19,70%

9,10%

21,60%

49,60%

Stadium bij diagnose %

Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV



Achtergrond: overleving in het pre- immuno- oncologie tijdperk

Globale overleving longkanker

Goldstraw et al. J Thorac Oncol 2016; 11: 39–51. 



Uit Belgisch kankerregister
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5 jaars relatieve overleving per geslacht 2012-2016

Kolom1 Vrouwen Mannen



Plaats van immunotherapie in behandeling van longcarcinoma

Chirurgie

I- II

Radiotherapie

I-II

Targeted
therapie

en
Chemo-
therapie

III- IV

Immuuntherapie
III-IV

III

Immunotherapie is een fundamenteel 
verschillende behandelingsstrategie in de 
strijd tegen kanker en maakt gebruik van het 
eigen immuunsysteem van het lichaam om 
ziekte te bestrijden



Plaats van immunotherapie in behandeling van longcarcinoma



Plaats van immunotherapie in behandeling van stadium IV 
longcarcinoma



Checkmate 57: non-squamous longCa: nivolumab vs docetaxel in 2e

lijn



Checkmate 57



Casus 

Voor start nivolumab 6 wkn na start nivolumab



Checkmate 17: squamous longCa: nivolumab vs docetaxel 2e lijn 



Checkmate 17



Immunotherapie in 1e lijn bij stadium IV longkanker



Immunotherapie in 1e lijn bij stadium IV niet kleincellige: Keynote 024

- 1934 pat v gemiddeld 65jr
- Bij PD-L1 > of = 50%
->Keytruda terugbetaald 1e

lijn 
- Update resultaten: 

mediane overleving van 
30 mnd vs 14 mnd met 
chemo

70%

54%



Immunotherapie+ chemotherapie in 1e lijn bij st IV non-squamous
longCa



Waarom zou het beter werken?

versterken van "antigeen-
specifieke immuunrespons“ en 
veranderen de immunologische 
eigenschappen van resterende 
tumorcellen.

Cel dood

Cytotoxische chemotherapie



Immunotherapie+ chemotherapie in 1e lijn bij st IV longCa: Keynote
189



Welke immunotherapie is er al op de markt?

Nivolumab= Opdivo ®

Pembrolizumab= Keytruda ®

Atezolizumab= Tecentriq ®

Durvalumab= Imfinzi ®

Anti- PD1

Anti- PDL1
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Behandelingsschema's: stadium IV NSCLC 1e lijn

Weinberg F, Lung Cancer.2019;10:47-56



Behandelingsschema's: stadium IV NSCLC 2e lijn

Bij patiënten die nog geen CPI gehad hebben:
• Nivolumab= Opdivo ® : 2 wekelijks 240 mg, onafhankelijk van PDL1 expressie
• Pembrolizumab= Keytruda ® : 3 wekelijks 200 mg, bij PDL1 > of = 1%
• Atezolizumab= Tecentriq ® : 3 wekelijks 1200 mg, onafhankelijk van PDL1 expressie
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Bijwerkingen en aandachtspunten

Immunotherapie stimuleert het immuunsysteem en dit kan leiden tot 
afweerreacties gericht tegen het eigen lichaam (auto-immuniteit). 



Hoe snel verwachten we bijwerkingen?

Opdivo



Welke bijwerkingen zien we het meest?

Huidafwijkingen: 
• Rash: 15%
• Pruritus: 10-20%
• Vitiligo: 8% 



Welke bijwerkingen zien we het meest?

Schildklierdysfunctie: 5-10%

Immuungerelateerde thyreoïditis:

-> lokale pijn 
-> vrijkomen van de opgeslagen schildklierhormonen -> hoge FT4 en FT3, daling van TSH 

De klachten van een hyperthyreoïdie: onrustig gevoel, snelle hartslag, hyperthermie, 
gewichtsverlies en last van trillen. 

Bij beschadiging van schildklier gaat de hyperthyreoïdie -> hypothyreoïdie (lage FT4 en FT3, 
stijging van TSH)

Klachten: vermoeidheid, gewicht toename, bradycardie

Meestal is de schade dan zo groot dat de problemen permanent zijn



Welke bijwerkingen zien we het meest?

Pneumonitis: 2-4%
• Klacht: hoesten, dyspnoe
• Versterkt door RT



Welke bijwerkingen zien we het meest?

Gastro- intestinaal
Hepatitis: 5-10%
• Leverwaarden volgen

Colitis: 1-2% 
• Diarree 



Welke bijwerkingen zien we het meest?

Cardiale klachten <1%
• - myocarditis
• - pericarditis
• - arrhythmias
• - cardiomyopathy 



Welke bijwerkingen zien we het meest?

Neurologische klachten: 1% 
• PNP
• Guillain Barré
• Myasthenia
• Aseptische meningitis
• Encefalitis
• Facialis parese



Wat zijn (relatieve) contra-indicaties voor immunotherapie?

- auto-immune ziekte (actief)

Welke medicatie niet gecombineerd kunnen worden met 
immunotherapie?

-levende vaccinaties, hoge dosis immunosuppressiva



Hoe lang geven?

-> Les van melanoma patienten:
Blijvende remissie na stoppen therapie na 2 jaar behandeling (Long G, ASCO 2018)
Blijvende remissie na stoppen wegens toxiciteit (Postow, SITC 2017)
Na progressie blijvende kans op response
Maar: melanoom ≠ longcarcinoom

-> Longcarcinoom: min of > 1jaar



Take home messages:

Ons glas is terug half vol ipv half leeg sinds ontwikkeling van 
immunotherapie.
CPI hebben ook bijwerkingen, welke zeldzamer zijn dan de chemo-

bijwerkingen.
Deze behandeling heeft nog een zwaar prijskaartje momenteel:100 000-

120 000 euro per jaar voor de kuur van 1 patiënt.
Er is nog een hele horizon te verkennen.



Vragen?
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